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NAGOVOR DIREKTORICE
Leto 2021 bo z zlatimi črkami zapisano v kroniko črnomaljske ljudske
univerze.

Izobraževanje odraslih je prvič v zgodovini dobilo lastne primerne
prostore za izvajanje svoje dejavnosti. Po Črnomlju nam ne bo več
potrebno iskati učilnic za naše številne udeležence.

In to še ni vse! Od 1. 1. 2021 izvaja ZIK javno službo, določeno na podlagi
novega zakona o izobraževanju odraslih iz leta 2018. Tako imamo
zagotovljena sredstva od Ministrstva za izobraževanje za izvajanje
programa Osnovna šola za odrasle in dejavnosti svetovanja odraslim.

Postopno urejanje področja izobraževanja odraslih, še posebej v zadnjih
tridesetih letih, je posledica evropskih smernic, prenove nacionalne
zakonodaje in potreb v lokalnem okolju.

Tako se Ljudska univerza vseskozi odziva na spremembe, narekuje razvojne
usmeritve in sledi pričakovanjem sodobnega časa.

(In) zato ponosno praznujemo v letošnjem letu 100 let ljudskih univerz na
Slovenskem!

Zikosad, sadni in zeliščni vrt, odseva okoljevarstveno naravnanost vseh zaposlenih na ZIK-u, 2021.

1



Domačini neučakano pričakujejo celovito obnovo črnomaljskega kulturnega
doma.

Vsem nepotrpežljivim se pridružujemo tudi zaposleni, saj si želimo
predvsem prenove dvorane in njene ustrezne opremljenosti za sodobne
potrebe.

Že eno leto smo v pričakovanju dokumenta, ki ga pripravlja Zavod za
varstvo kulturne dediščine, in je osnova za razpis za pridobitev projektne
dokumentacije za obnovo.

Kulturni dom Črnomelj je kulturni spomenik državnega pomena v lasti
Ministrstva za kulturo, kar predstavlja precejšnjo oviro pri upravljavskih
pravicah. Kljub temu ZIK in Občina Črnomelj skrbita za redno in zgledno
vzdrževanje stavbe ter okolice.

Pri tem pomaga tudi lastnik Ministrstvo za kulturo. V zadnjih šestih letih je
MK vložilo več kot 260.000 evrov za nujno vzdrževanje in ohranjanje
kulturnega spomenika. Očem sta najbolj vidni restavrirani spodnja in
zgornja avla, ki sta dobili podobo bodočega prenovljenega hrama kulture.

KULTURNI DOM

Napredek pri obnovi kulturnega doma budno
spremlja Občina Črnomelj, 2021.

Ministrstvo za kulturo tvorno sodeluje pri iskanju
rešitev za obnovo kulturnega doma, 2021.
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Prenovljeni prostori Ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32c so postali
novi dom izobraževanju odraslih.

Zaposleni imamo primerne pogoje za delo, saj so pisarne lepo urejene,
svetle in prostorne.

Udeleženci so pridobili deset učilnic. Pet je splošnih, ki so namenjene
Osnovni šoli za odrasle, Socialni aktivaciji, jezikovnemu in drugemu
izobraževanju. Učni prostori imajo pomenljiva imena, ki simbolizirajo Belo
krajino: Kolpa, lan, breza, frulica in bisernica.

Tri učilnice, presta za gospodinjstvo in kuhanje, pisanica za telovadbo in
ples ter računalnica za IKT spretnosti, so največja pridobitev, saj je imel
ZIK veliko težav z najemanjem tovrstnih prostorov v Črnomlju.

Dva prostora, svetovalno središče in središče za samostojno učenje, služita
svetovanju odraslim kot javni službi v izobraževanju odraslih, ki ju podpira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Obnovo prostorov Ljudske univerze je omogočila Občina Črnomelj.

LJUDSKA UNIVERZA

Mar nam je za našo okolico - zasaditev rož, ki so krasile stare meščanske vrtove,
na stranskem vhodu ljudske univerze, 2020.
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Čez 20 programskih
področij.

Prihodki čezmilijon, od

tega čez 70 % na podlagi
uspešnih prijav na javne

razpise.

LETO 2020

Več kot 3.4 milijone
evrov iz evropskih virov.

V splošnih programih
24.740 udeležencev,

od tega izpostavljamo: čez
3.000 ljudi na računalništvu,
skoraj 4.800 na tujih jezikih

in 1.300 na slovenščini,
čez 1.200 na študijskih krožkih,

skoraj 6.800 v UTŽO,
2.300 v programih gibanja.

Delež udeležencev po
občinah: Črnomelj 74 %,

Metlika 15 %,
Semič10 %, druge občine 1 %.

V ZADNJIH 20. LETIH

2.013 udeležencev
od tega1.751 (87 %) takšnih,
ki so imeli izobraževanje
oziroma usposabljanje

brezplačno.

Zaposleni na ZIK-u — zavezani kakovosti, napredku, ustvarjalnosti in svežini, 2021.
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Svetovanje
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Potrebujete nova znanja in se želite učiti?
Iščete zaposlitev in potrebujete življenjepis?
Izbirate pravi poklic za vas in novo karierno pot?
Želite ugotoviti, katera so vaša močna področja znanj?

Obiščite nas v Svetovalnem središču Pokolpje,
spremembe so lahko nova priložnost!

Na ZIK lokalni točki SVOS vam omogočimo brezplačen dostop do Spletnega
Vprašalnika Ocenjevanja Spretnosti (SVOS), s pomočjo katerega ugotovite
svoje sposobnosti in talente.

Dnevi svetovanja za znanje bodo letos od 21. do 24. septembra 2021.

irena.bohte@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 384, 040 984 678

Partner v projektu:

Na Ljudski univerzi
ZIK ali na svetovalnih
točkah v Knjižnici
Metlika in Krajevni
knjižnici Semič vam
bomo brezplačno

svetovali.

Darija Premk, Andragoški center Slovenije
»ZIK Črnomelj je ena najbolj aktivnih točk SVOS. Njihove
svetovalke so pri svojem delu ustvarjalne, prijazne in
prizadevne. K ocenjevanju in krepitvi temeljnih spretnosti
vabijo različne ciljne skupine odraslih ter tako ustvarjajo
spodbudno okolje za učenje in osebno rast prav vsem
odraslim.«

janja.jankovic@zik-crnomelj.si
(05) 93 42 696, 040 879 039i i

Svetovanje o veščinah iskanja zaposlitve, julij 2021.

SVETOVANJE
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Ali veste, da mineva skoraj 250 let od uvedbe splošne šolske obveznosti na
našem ozemlju?

In kaj vam uspešno zaključena osnovna šola prinese danes? Možnost, da se
lažje zaposlite in prestopite prvo, zelo pomembno, stopnico na poti do
poklica.

Program Osnovna šola za odrasle je javno veljaven in poleg organiziranih
predavanj omogoča tudi izvajanje različnih drugih načinov in oblik dela.
Pridobite si lahko uporabna znanja na zanimiv in drugačen način.

Vključite se lahko, če ste starejši
od 15 let, imate izpolnjeno
osnovnošolsko obveznost, a niste
uspešno končali osnovnošolskega
izobraževanja.

Šolsko leto je razdeljeno v dva
semestra. Predavanja in druge
aktivnosti potekajo od
ponedeljka do petka. V enem
šolskem letu lahko zaključite dva
razreda.

Pridite in se prepričajte, da ste
tudi vi zmagovalci.

nina.salamon@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 385, 040 879 041

Rok Peteh, učitelj fizike
»Delo na ZIK-u je čudovito. Sodelavci so prijazni in ustrežljivi,
udeleženci pa željni znanja, zato lahko učitelj odide na delo
z nasmehom na obrazu, saj ve, da bo dan uspešen in vesel.«

i

Predviden začetek pouka v šolskem letu 2021/2022
bo 20. septembra 2021.

Program financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport in je za udeležence brezplačen.

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
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Izobraževanje, ki traja 150 ur, izvajamo v sodelovanju
z domovoma starejših občanov (DSO) iz Črnomlja in
Metlike.

Izpit za pridobitev NPK bo za brezposelne osebe
financiral Zavod RS za zaposlovanje.

Preverjanje znanja poteka pred izpitno komisijo, pri
izvajalcu Socialni zbornici Slovenije:
www.szslo.si/certificiranje.

Če imate znanja, ki so potrebna za opravljanje
določenega poklica, lahko to dokažete

pred ustrezno državno komisijo.
Tako lahko brez šole pridete do poklica.

Če vas veseli delo s starejšimi, imate izkušnje na
področju dela z ljudmi, ste stari najmanj 21 let in
imate končano vsaj osnovno šolo, si lahko pri nas
pridobite nov poklic prihodnosti.

?

Imate znanje in izkušnje z določenega področja, vendar niste končali te
šole? Dokažite svoje znanje. Izkoristite nacionalne poklicne kvalifikacije
(NPK) kot naložbo v vašo prihodnost in pot do novih priložnosti.

Kako do NPK?

NPK SOCIALNA OSKRBOVALKA/SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

NPK ROMSKI POMOČNIK/ROMSKA POMOČNICA IN ROMSKI KOORDINATOR/
ROMSKA KOORDINATORICA

Imate izkušnje pri delu z romskimi otroki v vrtcu ali v šoli? Govorite romski
jezik? Pridobite si poklic romskega pomočnika in pomagali boste romskim
otrokom do boljših učnih uspehov.

Imate izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti? Pridobite si poklic
romskega koordinatorja in sodelovali boste lahko pri vključevanju Romov v
izobraževanje, pri iskanju zaposlitve in pripravi kulturnih prireditev.

Svetovalka za NPK:
irena.bohte@zik-crnomelj.si, (07) 30 61 384, 040 879 039

Organizatorica usposabljanja za NPK:
nada.babic@zik-crnomelj.si, (07) 30 61 383, 040 979 042

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
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Vključi se v program socialne aktivacije, kjer v obdobju šestih mesecev med
drugim spoznavamo lokalne podjetnike, vrtnarimo, izdelujemo naravno
zeliščno kozmetiko, se učimo računalništva, šivamo in vezemo, se
prijavljamo na prosta delovna mesta, predvsem pa širimo svoj krog
prijateljev in skrbimo za zvrhano mero smeha.

simona.stirn@zik-crnomelj.si
(05) 93 42 698, 040 879 043

spela.stefanic@zik-crnomelj.si
(05) 93 42 699, 040 984 760i i

Si brezposeln/-a, prejemaš denarno
socialno pomoč in si želiš novih znanj,
veščin, prijateljstev ter vzpodbude pri
iskanju zaposlitve?

ZIK Črnomelj izvaja dva programa socialne aktivacije:

za romske ženske
(začetek nove skupine 1. septembra 2021, naslednje skupine pa 1. marca 2022)

(začetek nove skupine 1. septembra 2021, naslednje skupine pa 1. marca 2022)

?

Žetev sivke na kmetiji Zdravko Dren, julij 2021.Kulinarična delavnica, julij 2021.

Milena Kobetič, bivša udeleženka
»V programu sem bila vesela predvsem znanj s
področja računalništva in pomoči pri pisanju prijav za
zaposlitev. Program je bil zame zelo dobra izkušnja,

saj mi je pomagal najti sedanjo službo.«

SOCIALNA AKTIVACIJA
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Potrebujete dokazilo o znanju slovenščine za delo, državljanstvo ali
osebne potrebe?

Poznate koga, ki se je priselil v Slovenijo in bi se rad naučil slovensko? Vas
sprašuje, katera je najboljša in najučinkovitejša pot do znanja?

Prvi in preprost odgovor je, da je treba pač začeti. Kje? Na ZIK-u!

Na ZIK-u ponujamo začetne in nadaljevalne tečaje slovenščine na vstopni
ravni, osnovni ravni in za potrebe dela.

Več informacij o izpitnih rokih in sestavi izpitov najdete na spletni strani
www.zik-crnomelj.eu oziroma www.ff.uni-lj.si/center-sl.

nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042i

Nina Nikić, direktorica kadrov v Adria Dom d.o.o.
»S povečanjem zaposlovanja tujcev smo prepoznali potrebo po
organiziranju tečaja slovenščine v podjetju, kar smo izpostavili tudi
na fokusni skupini ZIK Črnomelj na temo ugotavljanja izobraževalnih
potreb in oblikovanja programske ponudbe v lokalnem okolju. ZIK -u
smo hvaležni za hitro odzivnost in profesionalno izvedbo
visokokakovostnega usposabljanja v domačem okolju, ki je našim
delavcem tujcem približala slovenski jezik in kulturo ter jih opogumila
za sporazumevanje v slovenskem jeziku.«

ZIK v sodelovanju z Izpitnim centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik
izvaja izpite za pridobitev javno veljavne listine o znanju slovenščine na
vstopni in osnovni ravni (A1 in A2/B1). Redni izpitni roki so razpisani
štirikrat letno. Izpiti se izvajajo po uveljavljenih mednarodnih standardih.

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni, maj 2021.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE
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Tečaji se izvajajo, ko se zbere zadostno število udeležencev.
nada.babic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 383, 040 879 042i

Želite izboljšati svoje jezikovne spretnosti? Bi radi temeljito izboljšali svoj
nastop v tujem jeziku ali samo osvežili že pridobljeno znanje? Na ZIK-u nudimo
učenje tujih jezikov na moderen način s prijaznimi učitelji. Lahko se nam
pridružite tudi na katerem od tečajev na daljavo.

Lahko se vključite tudi v intenzivne jezikovne tečaje, tečaje poslovnega jezika,
individualno učenje in tečaje po meri naročnika.

Za zaposlene in brezposelne, predvsem za starejše od 45 let z nižjo stopnjo
izobrazbe, ponujamo brezplačno učenje angleščine, nemščine, italijanščine in
španščine. Tečaji so 40 urni, prilagojeni predznanju in potrebam udeležencev.
Za zaključene skupine potekajo tudi na sedežu delodajalca oziroma naročnika
po vsej Beli krajini.

Nadaljevalni tečaj angleščine v Metliki, januar 2021. Začetni tečaj španščine, junij 2021.

Bojana Klobučar, udeleženka tečaja španščine
»Vsem, ki smo zaposleni v turizmu, jezikovni tečaji pomagajo ne samo
spoznati novi tuji jezik, ampak tudi kulturo, običaje in posebnosti
tamkajšnjih ljudi. S profesorico Irene smo “potovali” skozi številne
države špansko govorečega področja, kar je prispevalo k spoznavanju
in razumevanju drugih narodov. Izrekam vse pohvale programom in
aktivnostim, ki jih na jezikovnem področju organizira ZIK Črnomelj.«

Za vse, ki želite svoje znanje tujih jezikov tudi preizkusiti in uradno potrditi,
potekajo priprave na izpit za pridobivanje javno veljavne listine in izpiti v
sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.

TUJI JEZIKI
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tomaz.curk@zik-crnomelj.si
(05) 93 42 695, 040 879 042i

Vas nepoznavanje računalnika in programske opreme ovira pri delu doma ali v
službi? Si želite spoznati osnove računalništva ali morda nadgraditi že osvojeno
znanje? Vas zanima digitalna fotografija, ampak ne poznate vseh možnosti, ki
jih ponuja vaš fotoaparat in različna programska oprema?

Na ZIK-u imamo za vas različne
programe, v katerih boste našli
odgovore na ta in druga
vprašanja. V 40-urnih tečajih, ki
jih prilagodimo predznanju in
potrebam udeležencev, lahko
osvojite znanja s področij
osnovne računalniške
pismenosti, programske opreme
MS Office, različnih orodij za
delo na daljavo in digitalne
fotografije.

Tečaji so namenjeni zaposlenim in brezposelnim, predvsem starejšim od 45 let
z nižjo stopnjo izobrazbe. Tečaji se izvedejo, ko se zbere zadostno število
udeležencev.

Pridružite se nam v prenovljeni računalniški učilnici v prostorih Ljudske
univerze ZIK in osvojite nova znanja, s katerimi boste lažje in hitreje opravili
delo tako doma kot tudi na delovnem mestu.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
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V središču za samostojno učenje vam lahko pomagamo pri:

učenju slovenščine in tujih jezikov,
učenju računalništva,
uporabi pametnega mobilnega telefona,
pridobitvi EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju,
učenju drugih vsebin na vašo željo.

ZIK nudi svetovalno in učno podporo pri samostojnem učenju v
obnovljenem prostoru središča za samostojno učenje (SSU) na

Kolodvorski cesti 32c.

Svetovanje ter pomoč pri samostojnem učenju lahko izvedemo tudi na
daljavo s pomočjo videokonferenčnih sistemov (ZOOM, MS Teams in drugi),

klica ali e-pošte.

Skozi leto izvajamo različne tematske delavnice in predavanja na različnih
lokacijah v vseh treh belokranjskih občinah.

Ana Košele, obiskovalka Središča za samostojno učenje
»V Središče za samostojno učenje sem se prišla učit računalništva.
Svetovalka v Središču za samostojno učenje mi je svetovala pri uporabi
učnih gradiv in usmerjala učni proces. Z obiskom SSU-ja sem bila zelo
zadovoljna, saj sem tako lahko s pomočjo svetovalke nadgradila svoje
računalniško znanje in se naučila novih stvari. V SSU se bom z veseljem
še vračala.«

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

13

maja.mihelic@zik-crnomelj.si
(05) 30 61 380, 040 879 039i

mailto:nada.babic@zik-crnomelj.si


Naše telo je ustvarjeno za gibanje in če želimo čim dlje ostati zdravi in v dobri
telesni kondiciji, moramo poskrbeti za zadostno količino ter način gibanja.

ZIK Črnomelj izvaja različne vrste vadbe glede na starost in potrebe
posameznika. Vsak, ki želi poskrbeti za svoje telesno in duševno počutje, lahko
najde nekaj zase.

Za vas bomo organizirali programe:
telovadba za zdravje
sprostitvena vadba
pilates
nordijska hoja
telovadimo skupaj z našimi otroki
tečaj rolanja za otroke

Vabimo vas k vpisu v naše programe gibanja, za katere upamo, da bodo letos
potekali v živo. V primeru ukrepov zaradi koronavirusa, pa bomo tudi letos
vadbe izvajali preko aplikacije ZOOM.

tina.weiss@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 390, 031 377 061i

Anita Jelenič, mentorica v programu Sprostitvena vadba
»Časi so nemirni, težave in ovire so vedno in povsod. Z zaupanjem
vase in ohranitvijo notranjega miru lahko premagamo vsako oviro na
svoji življenjski poti. Notranji mir dosežemo tako, da z različnimi
tehnikami sproščanja uravnovesimo svoje celotno bitje. S
sprostitveno vadbo se naučimo sprostiti telo in umiriti um ne glede
na situacijo, v kateri se nahajamo, razumemo sebe in druge hkrati
pa ohranjamo gibčnost telesa.«

Programe izvajamo v različnih krajih
Bele krajine, v Črnomlju, Metliki,
Semiču, Vinici in drugod, kjer se
pokaže interes. Od letos naprej
bomo dejavnosti lahko organizirali v
naši novi telovadnici na Ljudski
univerzi, ki nam nudi veliko več
udobnosti in prostora za različne
vadbe.

GIBANJE

Otroci telovadijo skupaj na prostem, junij 2020.

Telovadnica na Ljudski univerzi, julij 2021
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Univerza za tretje življenjsko
obdobje deluje na Zavodu za
izobraževanje in kulturo Črnomelj
že več kot 20 let. Namenjena je
starejšim odraslim, predvsem
upokojencem.

Program univerze je sestavljen raznoliko
in nudi možnosti za učenje, druženje,
osebno rast in aktivno življenje.

vesna.vipavec@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 390, 031 377 061i

Aleksandra Ružič, članica UTŽO
»Sem zvesta in redna članica univerze že vrsto let.
Dogodkov na univerzi se rada udeležujem, ker mi nudijo
široko paleto znanja in predvsem druženje z ostalimi
članicami.«

V letošnjem šolskem letu bodo v
okviru UTŽO potekale delavnice in
predavanja s področja gibanja in
zdravja, kulturne dediščine, ročnih
del, zeliščarstva, kulinarike, učenja
tujih jezikov, likovnega ustvarjanja
ter računalništva.

Ekskurzija Baza 20, julij 2021.

Pohod na Sadeže, maj 2021.

Zeliščni vrt v Dragomlji vasi, maj 2021.

UTŽO, ki deluje na ZIK, je članica mreže slovenske univerze za
tretje življenjsko obdobje, ki združuje 53 članic po vsej Sloveniji.

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
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Pester program za vse generacije bo potekal na Medgeneracijskem vrtu
Kulturnega doma Črnomelj, v Dragomlji vasi na Belokranjskem zeliščnem vrtu
pod Gorjanci, na Jugorju pri Metliki v Čebelarsko-zeliščnem učnem parku in v
Semiču na učnem vrtu dr. Derganca.

irena.bohte@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 384, 040 984 678i

Milka Šauer, udeleženka
»Vsako leto se udeležim Dnevov zeliščarstva, saj tudi sama
gojim zelišča in delam tradicionalne pripravke iz njih.
Sodelujem na sejmu izmenjave semen in sadik, ki je pomemben
za ohranjanje domačih semen ter spodbujanje lokalne
pridelave.«

5. DNEVI ZELIŠČARSTVA V BELI KRAJINI
30. september in 1. oktober 2021

Bi radi spoznali, kako se pripravljalo tradicionalni izdelki iz
zelišč, bi želeli popestrili svoj jedilnik z zelišči, si ogledali,
kako se goji zelišča na učnih vrtovih ali zamenjali semena in
sadike na sejmu?

Obiščite nas na Dnevih zeliščarstva Bele krajine, ki jih
pripravlja ZIK Črnomelj v sodelovanju s ponudniki izdelkov iz
zelišč, Sadjarskim društvom Bele krajine in Kmetijsko-
gozdarskim zavodom Novo mesto.

DNEVI ZELIŠČARSTVA
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Spoznavanje zelišč in pripravkov iz zelišč, oktober 2020.

mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si


Zgodbe iz Bele krajine

Mentorica: Nada Babič Ivaniš
(07) 30 61 383, 040 879 042
nada.babic@zik-crnomelj.si

Učni vrt Zikosad

Mentorica: Irena Bohte
(07) 30 61 384, 040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Medgeneracijske igre virtualno

Mentor: Tadej Fink
(07) 30 61 382, 040 329 933
tadej.fink@zik-crnomelj.si

Pridružite se belokranjskim krožkarjem!
V šolskem letu 2021/2022 bodo na ZIK-u delovali naslednji študijski krožki:

Ali veste, kako delujejo študijski krožki (ŠK)?
Ali ste vedeli, da se tovrstna oblika učenja v
Beli krajini omenja že leta 1947??

ŠTUDIJSKI KROŽKI
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ŠK so oblika UČENJA v SKUPINI za dosego CILJEV.

demokratičnega

prostovoljnega

sodelovalnega

samostojnega

skupnega

neformalnega
5 do 12

RAZNOLIKIH
POSAMEZNIKOV

(novo znanje)

(prenos znanja na
lokalno skupnost)

IZOBRAŽEVALNIH

AKCIJSKIH

mailto:nada.babic@zik-crnomelj.si
mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
mailto:tadej.fink@zik-crnomelj.si


Promocijska prireditev, ki jo na Ljudski univerzi vsak februar prirejamo v
počastitev občinskega praznika, barvito predstavlja raznoliko dejavnost
izobraževanja odraslih.

Predstavijo se udeleženci v različnih programih na atraktiven in inovativen
način, kar daje svežino in privlačnost vsem oblikam učenja.

Janja Pegam, načelnica Upravne enote Metlika
»Usposabljanje zaposlenih je pomembno za njihov strokovni
razvoj. Veseli nas, da lahko vplivamo in sooblikujemo
izobraževalne vsebine. Nasploh bi morali vsi skupaj čim več
narediti za promocijo znanja in učenja.«

Preplet mladosti in modrosti, smeha in upanja, različnih kultur in navad, februar 2020.

HOJTE K NAM PO ZNANJE
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22. 2. 2022 ob 2. uri popoldne
vam bomo predstavili
obnovljene prostore ZIK-ove enote
Ljudska univerza na Kolodvorski cesti 32c.

#zagotovopridite #sevidimo #veselivasbomo



Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njimi opozarjamo na
vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse
vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Tudi Belokranjci smo
prepoznali potrebo po usmerjenjem vseživljenjskem učenju, saj se na pobudo
Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki je od samega začetka območni
koordinator, vsako leto projektu TVU pridruži vse več organizacij, društev in
posameznikov. S prireditvami TVU si prizadevamo razvijati pozitiven odnos do
vseh oblik, vsebin in poti učenja.

Praznovali in učili se bomo od 6. septembra do 10. oktobra 2021.

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite.

ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU
na območju Bele krajine tudi v letu 2021.

Učenje je življenje - naj krepi in radosti!

maja.mihelic@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 380, 040 879 039 https://tvu25.acs.sii

TVU bomo odprli z gledališko
predstavo Virus od ženske, ki bo v
torek, 7. 9. 2021, ob 20. uri na
Medgeneracijskem vrtu za

Kulturnim domom Črnomelj (v
primeru slabega vremena v

notranjosti). Vabljeni!

Otvoritev TVU-ja 2020, september 2020.

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA
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Zaposleni na ZIK-u—zavezani kakovosti, napredku, ustvarjalnosti in svežini, 2021Doživljajska razstava Domovina je kultura - veličastna pridobitev za Črnomelj in ponos vseh, 2021.

Spodbujanje ustvarjalnosti
mladih — glasbene, literarne,
likovne, filmske, gledališke.

V kinu je bilo 3.647
obiskovalcev na
128 predstavah.

489 aktivnih
udeležencev

(nastopajočih), 2.185
obiskovalcev v živo in
16.860 ogledov na

spletu.

Razstava Domovina je
kultura — dostojna

predstavitev Črnomlja kot
središča državotvornosti in

kulturnega napredka.

LETO 2020
Kino 151.332 gledalcev,

Glas mladih 9.862
gledalcev in

308 nastopajočih,

Župančičeva frulica 4.621
obiskovalcev in

2.596 sodelujočih,

Mednarodna kiparska
kolonija mladih 3.972

obiskovalcev in
593 sodelujočih,

Filmski tabor Kolpa 1.577
gledalcev in

271 sodelujočih,

Gledališka skupina ZIK
Črnomelj in ZIK Teater
29.141 gledalcev,

Dobrodelna prireditev Jasna
2.464 obiskovalcev in
124 nastopajočih.

V ZADNJIH 20 LETIH



KULTURA

Kino Črnomelj
Letni kino po različnih lokacijah
Domovina je kultura
Glas mladih
Župančičeva frulica
Mednarodna kiparska kolonija mladih
Filmski tabor Kolpa
Gledališka dejavnost
Dobrodelna prireditev Jasna
Starši staršem
Teden otroka
Novoletni direndaj
Belokranjska plesna hiša
Kultura pod krošnjami
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23
24
26
27
28
29
30
31
32
32
33
33
34



Filmi,
ta hip predvajani

v svetu

Edini
delujoči kinematograf
vse do Novega mesta

Spletni kino
iz domačega fotelja

Kino Črnomelj ponuja:

redni filmski program
filmsko vzgojo od vrtca do srednje šole
ustvarjalne delavnice za otroke po filmskih projekcijah
projekt Slovenski film kot ogledalo časa (SFKOČ)
letni kino na Medgeneracijskem vrtu za Kulturnim domom
potujoči kino po različnih belokranjskih lokacijah
organizacijo rojstnodnevnih zabav z ogledom filma
in še kaj

90. obletnico sokolskega kina so popestrili metliški sokoli, oktober 2020.

Teden slovenskega filma in SFKOČ bomo v novembru 2021 obeležili s prvim
celovečernim filmom v samostojni Sloveniji Babica gre na jug in izidom
nadaljevanja Dedek gre na jug.
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KINOKINOČRNOMELJ

Že 90 let z vami!
#nazajvkino

Spletni kino:
kino.zik-crnomelj.eu

kino@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 392, 040 329 933i

https://kino.zik-crnomelj.eu/
mailto:kolonija.mladih@zik-crnomelj.si


Filmska projekcija na Gradu Vinica, 2020.

Ružica in Blaž Jakljević, redna obiskovalca Kina Črnomelj:
»Lepo je videti, da tudi v našem malem mestu še živi kultura
gledanja filma. Poseben čar imajo tisti (neudobni) stoli, vonj
lesa, ki se širi po dvorani in veliko platno. Poletni kino je pa
tisti, ki vedno znova očara. Premaknjen iz dvorane, na prosto
med drevesi (in komarji) ustvari pravo pravljično vzdušje. Naš
kino ima zelo pisan izbor filmov, ki ustreza najinemu
evropskemu okusu. Želela bi si ogledati še kaj več
južnoameriških in azijskih filmov, tako bi lahko potovala po
celem svetu vsak vikend.«

POTUJOČI KINO

23

Potujoči kino
že več kot 60 let
združuje
filma željne Belokranjce,
Dolenjski list, 3. 6. 1965

Naš kino ponovno potuje,
ljubitelje filma povsod povezuje.

Prinaša vam smeha, radosti obilo,
vsak najde zase pravo razvedrilo.

Povabite kino v vašo vas,
za dober film vzemite si čas!

FILMI POTUJEJO



Doživljajska, animacijska in interaktivna razstava Domovina je kultura, ki se
nahaja v Kulturnem domu Črnomelj, opisuje in prikazuje dogajanje v Beli
krajini in Črnomlju leta 1944 in 1945, ko je prostor postal prvo osvobojeno
ozemlje v Sloveniji.

Razstavo si je v prvih mesecih vodeno ogledalo že več kot 150 ljudi, ki so bili
navdušeni nad doživetjem in animacijo. Postavitev vključuje aktivnega
obiskovalca, ki lahko samostojno ali preko vodenja prepozna pomembno vlogo
domovine, svobode in kulture. Zastavljena je doživljajsko in animacijsko.
Ogled je možen tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku.

Ponudimo vam lahko tudi organizacijo doživetja za kolektive, šolske ter večje
skupine, ki poleg ogleda razstave lahko po želji vključuje igrano vodenje
vojaka, ogled filma na filmskem platnu v dvorani, plesno animacijo, pastirske
igre in partizansko malico.

Vodenja pa se lahko udeležite le
po predhodni najavi:
info@zik-crnomelj.si,
040 320 933,
(07) 30 61 392.
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Si ponosen Belokranjec?
Še nisi videl razstave?

Nujno si jo oglej in ponesi glas prek Gorjancev!

Udeleži se brezplačnega javnega vodenja

20. oktobra 2021 ob 18.00.

mailto:info@zik-crnomelj.si


Barbara Papež Lavrič, direktorica RIC Bela krajina
»Turizem je splet pojavov in odnosov. Je preplet mnogih
področij, ki jih lahko na prijeten način predstavimo
obiskovalcem našega kraja. Destinacija Bela krajina in z
njo Črnomelj je spričo situacije, ki je turizem v postavila
na glavo, postala destinacija proti kateri se, želeč
varnega in v stiku z naravo oddiha, ozirajo mnogi. Ena
izmed ključnih prvin turizma, turistična privlačnost je
tudi zgodovina kraja. Razstava »Domovina je kultura«,
ki ga je skrbno zasnoval ZIK Črnomelj, je odličen prikaz
s prvinami in trendi sodobnega turizma, ki stremi k
turizmu doživetij in unikatnosti. In ne samo, da je
razstava namenjena turistu, razstava s ponosom naslavlja

tudi lokalnega prebivalca in ga vabi k uzavestitvi
pomembnosti vloge domovine in kulture, saj nas vse - tako ena kot
druga - determinirata.« 25

Postanite igralec v gledališču leta 1944.

Sestavite pesem na
interaktivnih zaslonih.

Udeležite se zasedanja SNOS.

Igrajte medvojne namizne igre.



Prijavite se na avdicije in nastopite v finalnem večeru Glasa mladih,
najstarejšega slovenskega festivala za mlade glasbenike. Z zmago prejmete
mikavno glasbeno nagrado.

Festival spodbuja avtorsko ustvarjanje glasbe v kategorijah:
- osnovnošolski Glas mladih (od 10 do 15 let starosti),
- avtorski Glas mladih (od 15 do 30 let starosti),
- bendovski Glas mladih (povprečna starost članov benda med 15 in 30 let).

glas.mladih@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933i

Avdicije za Glas mladih 2021 bodo 9. oktobra 2021
v Kulturnem domu Črnomelj.

Finale Glasa mladih 2021 bo 20. novembra 2021
v Kulturnem domu Črnomelj.

Na avdicijah bo 5-članska strokovna komisija izbrala najboljše, ki se bodo
uvrstili na finalni večer. Zmagovalce bosta izbrala strokovna komisija in
občinstvo preko spletnega glasovanja ter glasov v živo.

Miha Guštin - Gušti, član strokovne komisije Glasa mladih:
»Naloga Glasa mladih je, da iz mladih glasbenikov izvabi čim
več kreativne glasbene sile. Mladi, dajte si svobodo, upajte si,
pojdite ven iz svojih okvirjev! Dajte nam vaš glas mladih!«

GLAS MLADIH
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Leta 2020 smo Glas mladih izpeljali v e-obliki. Na fotografiji,
Strawberry Blondes, najboljši bend Glasa mladih 2020. Zajem
zaslona, avgust 2021.

mailto:glas.mladih@zik-crnomelj.si


Uživaš v pisanju poezije ali rad deklamiraš pred sošolci in občinstvom?
Sodeluj na Župančičevi frulici, literarnem natečaju za mlade pesnike in
deklamatorje, ki je namenjen učencem 2. in 3. triade ter vsem srednješolcem.

zupanciceva.frulica@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933i

Zara Kavčič, dobitnica Župančičeve frulice 2021 za najboljšo
osnovnošolsko pesnico
»Župančičeva frulica je res poseben dogodek, kjer se vsako leto
zbere skupščina vrstnikov, ki jih povezuje izjemna, a nenavadna reč
– poezija. Že preden sem se je lahko kot pesnica udeležila, sem z
veseljem prišla na zaključno prireditev in se čudila vsem nadarjenim
pesnikom. Pisanje poezije mi ogromno pomeni, zato sem še kar
ponosna, da se nekomu zdi nekaj posebnega.«

Razpis za 32. srečanje
najboljših mladih pesnikov in
deklamatorjev bomo objavili
23. januarja 2022, na dan
rojstva Otona Župančiča.

Ob 30. obletnici Župančičeve frulice smo
izdali obsežen zbornik o zgodovini projekta.

Najboljši po izboru strokovne
komisije se bodo uvrstili na
zaključno srečanje, ki bo
11. junija 2022 v Kulturnem
domu Črnomelj.

ŽUPANČIČEVA FRULICA

Finalisti Župančičeve frulice, strokovna komisija
in gostujoči pesnik Feri Lainšček, junij 2021.

Zmagovalci 31. Župančičeve frulice: Zara Kavčič
(najboljša osnovnošolska pesnica, Izak Pirih

(najboljši deklamator) in Brina Podgajski Kampuš
(najboljša srednješolska pesnica, junij 2021.
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15. Mednarodna kiparska
kolonija mladih Črnomelj
bo potekala 7. in 8. aprila

2022 v Črnomlju.

Si likovno nadarjen in rad ustvarjaš? Mednarodna kiparska
kolonija mladih Črnomelj (MKKMČ) omogoča učencem zadnje
triade osnovnih šol kiparjenje v različnih delavnicah pod
vodstvom izkušenih mentorjev.

kolonija.mladih@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933i

Najboljši mladi kipar po izboru 3-
članske strokovne komisije se bo za
nagrado udeležil partnerske kolonije
v Ernestinovem v Slavoniji na
Hrvaškem. Posebnemu nagrajencu
pa bo podjetje Livartis njegov kip
vlilo v bron.

Duška Vlašič, strokovna vodja kolonije:
»Na koloniji se mladi prepustijo širokemu področju
ustvarjalnosti. Z oblikovanjem v prostoru odstirajo nove
razsežnosti ter krepijo predstavljivost in zmožnost oblikovanja
podobe v treh dimenzijah. Vse to udeležencem veča vero vase
in v lastne kreativne moči ter napaja z radostjo življenja.
Pomembno se mi zdi, da kolonija s svojim delovanjem vztrajno
širi polja, kjer umetnost vstopa v vsakdanja življenja in tako
vpliva tudi na širše okolje.«

MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH

Lucija Kostelec z zmagovalno preslico med
članoma strokovne komisije Boštjanom

Kavčičem in Robertom Lozarjem, julij 2021.

„Zbliževanje dveh v času digitalizacije“
avtorice Lucije Kostelec iz Metlike je

najboljše delo MKKMČ 2021, maj 2021.

Kip „Brez matice ni življenja“ avtorja
Jana Barba iz Mirne Peči bo podjetje

Livartis vlilo v bron, maj 2021.
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Te zanima film in bi rad preživel tri nepozabne poletne dni v Beli krajini? Prijavi
se in doživi Filmski tabor Kolpa.

filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933i

15. Filmski tabor Kolpa bo potekal med
25. in 27. avgustom 2022
ob reki Kolpi v Beli krajini.

Tabor je namenjen učencem in dijakom od 14 do 19 let starosti. Omogoča
sodelovanje v različnih filmskih delavnicah pod mentorstvom priznanih
slovenskih filmskih strokovnjakov, komentirane večerne oglede kakovostnih
filmov, druženje s sovrstniki in kopanje v reki Kolpi.

FILMSKI TABOR KOLPA

Udeleženci in mentorji Filmskega tabora Kolpa 2020, avgust 2020.

V delavnici dokumentarnega filma so snemali
tudi na obrežju reke Kolpe, avgust 2020.

V delavnicah Filmski scenarij in Filmska
igra sta nastala zanimiva filma na temo

epidemije, avgust 2020.
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GLEDALIŠKA SKUPINA ZIK

Deluje že več kot 20 let in združuje vse generacije gledaliških
ustvarjalcev.

ZIK TEATER

Deluje nekaj let in je namenjen mladim in najmlajšim gledališkim
navdušencem.

Mladi, se želite pridružiti ZIK Teatru?
Bi bili igralci, režiserji, scenaristi, kostumografi,

scenografi ali gledališki tehniki?

#kulgledališče #pridite #fulkul

Tatjana Kmetič Škof, igralka v Gledališki skupini ZIK
»Gledališka pot se za vsakogar prične drugače in pri različnih
letih, a nikoli ni prepozno. Sama sem bila vključena v gledališke
igre že pred osnovno šolo in z odraščanjem je moja ljubezen do
gledališča postala vse večja. Vsak nosi s seboj svojo življenjsko
zgodbo, a če na odru stvari dobro funkcionirajo, čustva
prepojijo celo dvorano. Ker gledališče uporablja vse, kar človek
je, se na gledališkem odru počutim varna, dovolim čutiti globoko
vase in skušam upodobiti svoje skrito bistvo. Marsikdaj tako
spoznam še neznani del sebe, ki ga lahko izrazim skozi zgodbo, glas,
besedo, gib …«

Sodelovanje med Gledališko skupino ZIK in ZIK Teatrom na enem izmed nastopov, 2021.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST
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nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si
(05) 93 43 374 , 040 329 933i

mailto:tadej.fink@zik-crnomelj.si


Dobrodelna prireditev Jasna omogoča
predstavitev domačih, belokranjskih ustvarjalcev
na kulturnem področju in pomaga društvom,
skupinam ali gibanjem, ki bistveno prispevajo h
kakovosti in kulturi življenja v našem okolju. Od
leta 2008 jo organiziramo v spomin na sodelavko
in vsestransko kulturnico Jasno Šeruga Muren.

Dobrodelna prireditev Jasna 2022 bo v petek,
25. 1. 2022, ob 19.00 v Kulturnem domu Črnomelj.

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933i

Doslej je Dobrodelna prireditev Jasna pripomogla: Društvu onkoloških bolnikov
Slovenije – skupini za samopomoč Črnomelj, Skupnosti TAV iz Starega trga ob
Kolpi, Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo – klubu Zeleni Jurij
Črnomelj, Skupini za samopomoč žensk z rakom dojke Črnomelj, Ozari
Slovenija – enoti Črnomelj, Društvu za zaščito živali Bele krajine, Gledališki
skupini in AV LAB-u Kluba belokranjskih študentov, Gledališki skupini
Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi, Vokalni skupini Kresnice KUD Božo Račič
Adlešiči in Športno turističnemu društvu Vinica.

DOBRODELNA PRIREDITEV JASNA

Leta 2021 je Dobrodelna prireditev Jasna potekala
v e-obliki. FOTO: zajem zaslona, julij 2021.

Jasna 2022 bo v znamenju plesa. Plesalke Plesnega
društva Arabeska, januar 2019.
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Prva polovica oktobra 2021 bo v Kulturnem domu Črnomelj potekala v
znamenju raznolike kulturne ponudbe za otroke različnih starosti.
Pripravljamo delavnico za mlade povezovalce programa, bogat filmski
program s predstavitvijo delovanja kina, avdicije za Glas mladih, gledališko
predstavo in nov ZIK projekt »Prvi odrski koraki«, kjer se bodo otroci lahko
prvič predstavili občinstvu na velikem odru.

Vas zanimajo teme povezane s svetom otrok in mladostnikov? Program se
bo dotikal tem povezanih z vzgojo, razvojem in izobraževanjem otrok ter
mladostnikov. Potekal bo v obliki mesečnih srečanj ob zanimivih
predavanjih za starše, stare starše, učitelje in vzgojitelje ter vse, ki vam je
razumevanje sveta mladih dragoceno. Program se bo izvajal od oktobra
2021 do junija 2022.

STARŠI STARŠEM

iVeč informacij o programu: 040 879 041 ali na
nina.salamon@zik-crnomelj.si.

TEDEN OTROKA

Otroci imajo gledališko predstavo za starše, oktober 2016.
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Prednovoletni čas je čas
sprostitve in druženja z ljudmi,
ki so nam blizu. Novoletni
direndaj je sklop dogodkov, ki
kulturno popestrijo konec leta v
Črnomlju in tudi širše. Pridite na
Novoletni direndaj s svojimi
prijatelji in bližnjimi!

Belokranjska plesna hiša je
plesna delavnica z živo glasbo
ljudskih godcev, ki jo na ZIK-u
izvajamo od leta 2011.

Udeleženci se naučijo plesati
belokranjske ljudske plese in
pesmi: Pobelelo pole, Ostani
sinko Janko tu, Lepa Anka,
Žumberačko kolo, Na trumf,
Lipa moja, Šrotiš, Carska
kasa, Sirota, itd. Plesno
predznanje ni potrebno.

tadej.fink@zik-crnomelj.si
(07) 30 61 382, 040 329 933i

Belokranjska plesna hiša bo potekala
4., 11. in 18. decembra 2021 ob 19.00

v različnih krajih po Beli krajini.

NOVOLETNI DIRENDAJ

BELOKRANJSKA PLESNA HIŠA

Številni udeleženci so uživali v
belokranjskih plesih, december 2018.

Otroci lahko decembra uživajo v številnih
dogodkih, december 2016.
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Vabljeni na Kulturo pod krošnjami
v juliju, avgustu in septembru 2022!

Program bo objavljen konec julija 2022 na www.zik-crnomelj.eu.

ClaudiZu, nastopajoča na Kulturi pod krošnjami:
»Kot mlada avtorica in kantavtorka se zelo rada udeležujem
manjših dogodkov. Kadar se pojavi priložnost nastopanja v
lokalnem prostoru, je občutek vznemirljiv, saj veš, da se
predstaviš ljudem, ki jih poznaš in oni poznajo tebe. Eden takšnih
dogodkov je Kultura pod krošnjami. Krasen, intimen ambient v
zavetju narave, kjer lahko predstaviš svojo glasbo in s tem del
sebe publiki. Lepo je videti, da se na takšen način podpira
avtorstvo v lokalnem kraju, včasih potrebujemo le malo spodbude
in želje ter entuziastične ljudi, ki vsebino povežejo v celoto.«

KULTURA POD KROŠNJAMI
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Zelena oaza
sredi mesta:

Medgeneracijski vrt
za Kulturnim domom

Poletni večeri
ob soju svečk

Sklop različnih
kulturnih dogodkov

Kultura pod krošnjami
se povezuje s
podjetnimi in
inovativnimi lokalnimi
gostinci, julij 2021.

https://www.zik-crnomelj.eu


NAGRADNO VPRAŠANJE

Katerega meseca in leta je bila uradno
ustanovljena občinska

Ljudska univerza Črnomelj?

Odgovore pošljite do 30. 9. 2021
na info@zik-crnomelj.si.

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali 3
prejemnike nagrad

(knjiga, kino vstopnica, promocijski material,
vodenje po razstavi Domovina je kultura).

Učiteljski tovariš, september 1875. Dolenjski list, november 1959.

Prosveta,
februar

1948.
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SLEDITE NAM:

www.zik-crnomelj.eu

ZIK Črnomelj, Kulturni dom Črnomelj,
Kino Črnomelj

ZIK Črnomelj

Kulturni dom Črnomelj

Želite enkrat tedensko prejemati naš koledar
kulturnih dogodkov, izobraževanj in kino spored?

Prijavite se na: info@zik-crnomelj.si
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https://www.youtube.com/channel/UCHt1V9I2qUbInu9hpWFUWuw
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Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Enota Kulturni dom
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

T: 07 30 61 392

Enota Ljudska univerza
Kolodvorska cesta 32c, 8340 Črnomelj

T: 07 30 61 390

info@zik-crnomelj.si

www.zik-crnomelj.eu

Občina Črnomelj Občina Metlika Občina Semič

Zveza ljudskih univerz Slovenije
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